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מאת ד"ר רחל רייך ,קיבוץ עין הנצי"ב

בסיפור קברות התאווה יש שני נושאים המופיעים לסירוגין :התאווה לבשר ומשבר ההנהגה ,שני נושאים
שמתקיים ביניהם קשר סיבתי.
המעשה דומה מאד למסופר בספר שמות (ט ז) ,עד כי נראה כאילו אין כאן אלא גרסה נוספת של אותו סיפור .אלא
שלא כך הדבר .בעוד תלונת בני ישראל במדבר סין הייתה מוצדקת ונבעה מתוך מצוקה אמיתית ,הרי שכאן יצאה
היוזמה מן האספסוף שבתוך בני ישראל ,ולא נבעה מצרכים אמיתיים ,שכן לא היה מחסור במזון למחייתם .העם
היה שבע הודות למן ,שטעמו היה כצפיחית בדבש ולשד השמן .אך נרגנים וכפויי טובה הם התעלמו מן הנס שחוו
מידי יום באמרם" :וְ עַ ָּתה נַפְ ֵׁשנּו יְבֵׁ ָּשה אֵׁ ין כֹּל בִּ לְ ִּתי אֶ ל הַ מָּ ן עֵׁ ינֵׁינּו" (במדבר יא ,ו) .המילה "נפש" היא דו-משמעית.
יש בה משמעות פיזית של מושב התיאבון ותאוות האכילה ,כמו בספר משלי יג ,כה" :צַ ִּדיק ֹּאכֵׁל לְ שֹּבַ ע נַפְ ש ֹּו ּובֶ טֶ ן
ְר ָּשעִּ ים תֶ ְחסָּ ר " ,וכן במקומות נוספים ,אך יש בה גם משמעות רוחנית של נשמה או רוח ,כגון במושג "מר נפש" או
כמו בפסוק " :וְ גֵׁר ֹלא ִּתלְ חָּ ץ וְ אַ ֶתם יְדַ עְ תֶ ם אֶ ת נֶפֶ ש הַ ֵׁגר" (שמות כג ,ט) .בני ישראל ,המוסתים על-ידי האספסוף,
מביעים תחושת תרעומת במילים כלליות המכסות על מורת רוחם מתלותם היומיומית באלוהים .משה היטיב
להבין ,שדרישת העם לבשר אינה אלא תואנה ,וגם אם יספק להם בשר ,יעלו דרישה אחרת .הוא ידע היטב שהבכי
והגעגועים לבשר ,לדגה ,לקישואים ולאבטיחים ,לחציר ,לבצלים ולשומים של מצרים אינם בשל דרישת הגוף .בכי
וגעגועים אלה אינם אלא כיסוי לרצונם לשוב לחיים נטולי דרישות מוסריות ,ללא צורך לחיות חיי רוח ,ללא חזון
ואידיאולוגיה ,וכאמור ,ללא תלות באלוהים .גם בהליכתם במדבר " ,עַ ל פִּ י ה' י ְִּסעּו ְבנֵׁי י ְִּש ָּראֵׁ ל וְ עַ ל פִּ י ה' יַחֲ נּו כָּל
יְמֵׁ י אֲ ֶשר י ְִּשכֹּן הֶ עָּ נָּן עַ ל הַ ִּמ ְשכָּן יַחֲ נּו( ":במדבר ט ,יח) .ישיבתם והליכתם תלויה בענן! העם מתגעגע למוחש,
למוכר ולבטוח ,גם אם היו אלה שבט נוגשים ועבודת פרך .לא מצוקה פיזית הציקה לבני ישראל ,כי אם הנהגה
שהייתה רוחנית כולה ,ודרשה מהם אמונה וחזון שהיו למעלה מכוחם .לא ללחם שמים שעינו כעין הבדולח הם
שואפים ,אלא למזון ארצי ,פשוט וגס .שני סוגי המזון המנוגדים האלה יש בהם ערך מטפורי באשר לסוג החיים
שבני ישראל שואפים אליו .הכמיהה למצב שהיה במצרים בעצם לא הייתה נעוצה במרכיבי התפריט ,אלא בחיים
המשוחררים מדרישות רוחניות.
א-לוהים מגיב על התאווה לבשר על-ידי האצלת רוח .נושא הרוח ישתלב מעתה בנושא הבשר וילחם בו" :וְ י ַָּר ְד ִּתי
וְ ִּדבַ ְר ִּתי עִּ ְמָך ָּשם וְ ָאצַ לְ ִּתי ִּמן הָּ רּוחַ אֲ ֶשר עָּ לֶיָך וְ ַש ְמ ִּתי עֲ לֵׁיהֶ ם וְ נ ְָּשאּו ִּא ְתָך בְ מַ ָּשא הָּ עָּ ם וְ ֹלא ִּת ָּשא אַ ָּתה לְ בַ דֶ ָך"( .יז).
"וַ י ֵֶׁרד ה' בֶ עָּ נָּן ַויְדַ בֵׁ ר אֵׁ לָּיו ַויָּאצֶ ל ִּמן הָּ רּוחַ אֲ ֶשר עָּ לָּיו ַויִּתֵׁ ן עַ ל ִּשבְ עִּ ים ִּאיש הַ ְז ֵׁקנִּים ַוי ְִּהי כְ נוֹּחַ עֲ לֵׁיהֶ ם הָּ רּוחַ וַ י ְִּתנַבְ אּו
ידד ו ַָּתנַח עֲ לֵׁיהֶ ם הָּ רּוחַ וְ הֵׁ מָּ ה בַ כְ תֻ בִּ ים
וְ ֹלא יָּסָּ פּו( :כה)ַ .וי ִָּּשאֲ רּו ְשנֵׁי אֲ נ ִָּּשים בַ מַ חֲ נֶה ֵׁשם הָּ אֶ חָּ ד אֶ לְ דָּ ד וְ ֵׁשם הַ ֵׁש ִּני מֵׁ ָּ

וְ ֹלא יָּצְ אּו הָּ ֹּא ֱהלָּה ַוי ְִּתנַבְ אּו בַ מַ חֲ נֶה" (כו) .יהושע נזעק מפני מה שנתפש כערעור בסמכות הנהגתו של משה .אך
יאים כִּ י י ִֵּׁתן ה' אֶ ת רּוח ֹּו עֲ לֵׁיהֶ ם" (כט).
ּומי יִּתֵׁ ן כָּל עַ ם ה' נְבִּ ִּ
משה מגיב במפתיעַ " :ויֹּאמֶ ר ל ֹּו ֹּמ ֶשה הַ ְמ ַקנֵׁא אַ ָּתה לִּ י ִּ
בסופו של דבר ,בני ישראל יאכלו בשר שתביא הרוח" :ורּוחַ נָּסַ ע מֵׁ אֵׁ ת ה' ַו ָּיגָּז ַשלְ וִּ ים ִּמן הַ יָּם ַו ִּיטֹּש עַ ל הַ מַ חֲ נֶה"
(לא).
איזה לקח יכולים אנו להפיק מסיפור זה לזמננו ולחברתנו?
ראשית ,שניזהר מפני מסיתים למיניהם ,מארגני הפגנות בתואנות שווא על-מנת לערער את ההנהגה .ושנית,
שנדע להעריך את החסד שנעשה עמנו ,את הטוב שאנו זוכים לו ,ולא נהיה חלילה כאותם מתאוננים רע באזני ה'.
נשמור על האיזון בין הבשר לרוח.

ד"ר רחל רייך היא חברת עין-הנצי"ב .עבדה בהוראה במשך  40שנה ,והייתה למרצה
בתנ"ך למשך  20שנה במכללת עמק הירדן .פרסמה ארבעה ספרים בנושאים מקראיים.
ספרה הרביעי" ,כי עירום אנוכי" (על עירום ולבוש במקרא) יצא לאור זה עתה .היא
נשואה לצבי ואם לחמישה ,סבתא וסבתא רבה לנכדים ונינים.
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